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MARTHA (83) EN PETRUS (8

KRAAINEM

«Zaal Pat ideaal als
nieuwe fuifzaal»

«Kicken als we t
DIEGEM
Terwijl het merendeel van hun
leeftijdsgenoten hun tijd aan
breien en lezen spenderen,
trekken Martha Vanderpelen
(83) en Petrus Vanden Broeck
(85) uit Diegem elke zaterdag
naar de schietclub in Machelen.
«Het is altijd kicken wanneer
we de trekker over halen en een
terugslag krijgen», zegt het
koppel in koor.
ROBBY DIERICKX

Gemeenteraadslid Luk Van Biesen toont de vervallen
gebouwen waarin de scouts nu zitten. Foto Baert
De zaal PAT in de Patronaatstraat
ligt er voorlopig maar zielig en
verlaten bij. De muren zijn beklad met graffiti en het lijkt wel
alsof er in jaren niets meer aan
het gebouw is gedaan. Nochtans
heeft de gemeente, die door een
Franse meerderheid wordt bestuurd, het gebouw onlangs gekocht van de kerkfabriek voor
240.000 euro.
«Maar ik heb geen enkel idee wat
ze ermee gaan doen», zegt gemeenteraadslid Luk Van Biesen
(Open VLD). «De gemeente heeft
het lokaal aangekocht zodat de
Franstalige scouts er zou kunnen
blijven, maar ze zouden beter

eens nadenken om het gebouw
te renoveren zodat het ook voor
andere activiteiten kan gebruikt
worden. PAT is de enige zaal in
Kraainem waar plaats is voor
200 à 250 mensen. Zo zou er bijvoorbeeld een grote polyvalente
zaal kunnen komen of kan er
plaats gemaakt worden voor een
nieuwe bibliotheek. Het zou ook
de perfecte fuifzaal kunnen zijn
voor de jeugd, want die is er momenteel niet. Het blijft opmerkelijk dat één van de rijkste gemeentes van het land gewoon op
zijn lauweren blijft rusten en gebouwen laat verloederen.»
(KHK)

	
  

30 jaar al halen Martha Vanderpelen en Petrus
Vanden Broeck de trekker elke zaterdag over.
«En we doen het nog steeds met evenveel plezier», aldus de 85-jarige Petrus. Het is dankzij
zijn collega’s dat het echtpaar drie decennia
geleden in aanraking kwam met de schietsport. «Voordien hadden we een iets rustigere
hobby: vissen (lacht)», zegt Martha. «Maar
plots moesten we meer en meer voor onze ouders zorgen en daardoor hadden we niet veel
tijd meer om te gaan vissen. Plots vroegen de
collega’s van Petrus of we eens mee wilden
gaan schieten. Omdat we al onze hobby’s samen doen, ging ik ook mee.»
«Nochtans had ik voordien nog met de sport
gelachen», bekent Petrus. «Telkens wanneer
ze erover begonnen te praten, schoot ik in de
lach. Maar uiteindelijk zijn we er dus zelf in gerold. En 30 jaar later doen we het nog steeds
met veel plezier. In de beginjaren gingen we
naar de schietstand van Sabena. In die tijd konden we nog wapens lenen van vrienden, wat
we dan ook deden. Maar later was dat niet
meer mogelijk en hebben we ons eigen pistool
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